
Aan dit onderzoek hebben 2.847 
PGGM&CO-leden meegedaan, in de 
leeftijd van 50-67 jaar. Er is sprake van 
een representatieve steekproef waarin 
geslacht, branche en het wel/niet hebben 
van onregelmatige diensten in ieder geval 
goed vertegenwoordigd zijn.

FINANCIELE VRAGEN EN ZORGEN
van medewerkers in Zorg en Welzijn, in de leeftijd van 50-67 jaar

Hoe vaak maken 
medewerkers zich zorgen?

Ik word sneller moe nu en het kan fysiek en geestelijk wel zwaar zijn. 
Ik werk al niet meer fulltime. Dan zou ik mijn gezondheid schaden. 

Maar dan heb je inderdaad heel weinig per maand. 

Ik zie het veel om me heen gebeuren dat mensen ziek worden van het 
harde werken, dat ze hun pensioen niet halen. Ik heb geen idee wat 

dat voor mij zou betekenen als mij dat zou overkomen.

Huidige financiële situatie
55% maakt zich wel eens zorgen over 
zijn/haar huidige financiële situatie. 

Waarvan 18% regelmatig tot heel vaak.

Toekomstige financiële situatie
84% maakt zich wel eens zorgen over 

zijn/haar toekomstige financiële situatie. 
Waarvan 37% regelmatig tot heel vaak.

Zorgen over de huidige en 
toekomstige situatie komen 
vaker voor bij medewerkers die:

> Alleenstaand zijn
> Een onder-modaal inkomen 

hebben
> Onregelmatige diensten 

hebben
> Een huurhuis hebben



> De vragen 1,2,4,5,7, en 8 leven vaker 
bij medewerkers van 50-61 jaar. En 
minder vaak bij medewerkers van 62-
67 jaar.

> Met uitzondering van vraag 6: deze 
vraagt leeft meer bij medewerkers 
van 62-67 jaar.

> Vragen die te maken hebben met 
minder werken / eerder stoppen, 
leven vaker bij medewerkers met 
onregelmatige diensten.

> Vraag 5 leeft vaker bij alleenstaande 
medewerkers met een onder-modaal 
inkomen.

> Vraag 6 leeft vaker bij medewerkers in 
de sector Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening.

> Vraag 7 leeft vaker bij medewerkers 
met een inkomen van 2x-modaal of 
hoger.

Wat zijn de belangrijkste financiële vragen van medewerkers?
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De meest genoemde vragen over pensioen
1. Kan ik eerder met pensioen? (56%)
2. Wanneer kan ik met pensioen? (53%)
3. Hoeveel pensioen zal ik krijgen? (46%)
4. Kan ik voor mijn pensioen minder gaan werken? (39%)
5. Ga ik mijn pensioen überhaupt wel halen? (27%)
6. Wat zijn de gevolgen van de lage rente voor mijn pensioen? (25%)
7. Moet ik zelf meer geld sparen of beleggen voor mijn pensioen? (16%) 
8. Wat zijn de gevolgen van grote veranderingen (trouwen, scheiden, overlijden) op mijn 

pensioen? (8%)

Het zou fijn zijn als ik 2 dagen zou werken, 
maar ik ben alleen dus ik red dat financieel 

niet. Ik moet werken. 

Ik zou echt eens over mijn pensioen moeten nadenken. Maar 
op de een of andere manier komt het er nooit van. Ik heb 

weleens naar zo’n overzicht gekeken maar snapte het niet. 

69% heeft vragen over 
zijn/haar pensioen



28% heeft 
vragen over 

rondkomen van 
het huidige 

salaris

17% heeft vragen over 
de consequenties van 

ziekte of uitval

10% heeft vragen over 
de gevolgen van grote 

veranderingen (bijv. 
andere baan, huis 

kopen)
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Mijn financiën gaan een beetje op en neer. Red ik het of niet? Ik vind 
het ook wel spannend om naar mijn rekening te kijken. Wat kan ik 

nog uitgeven? Ik moet met boodschappen doen uitkijken. 

Ik maak me zorgen of ik mijn pensioen wel haal, zowel op 
fysiek als emotioneel vlak, maar kan ik dat wel betalen? 

Toen ik 58 was dacht ik: 'ik ben klaar met huren, 
ik ga kijken wat ik kan kopen' 

Dit komt vaker voor bij medewerkers die:
> 50-55 jaar zijn
> Alleenstaand zijn
> Een modaal of onder-modaal inkomen hebben
> Een huurhuis hebben

Dit komt vaker voor bij medewerkers die:
> 50-61 jaar zijn
> Alleenstaand zijn
> Een onder-modaal inkomen hebben
> Onregelmatig werken

Dit komt vaker voor bij medewerkers die:
> 50-55 jaar zijn
> Een 2x-modaal of hoger inkomen hebben
> In de GGZ-sector werken



In hoeverre zijn medewerkers op zoek naar 
informatie of ondersteuning?

FINANCIELE VRAGEN EN ZORGEN
van medewerkers in Zorg en Welzijn, in de leeftijd van 50-67 jaar

Medewerkers die niet naar informatie 
of ondersteuning hebben gezocht 
hebben vaker:
> Een leeftijd van 50-61 jaar
> Een lager inkomen
> Onregelmatige diensten
> Een huurhuis
> Een baan in de VVT-sector

Er lijkt meer behoefte aan informatie en ondersteuning bij 
medewerkers die:
> Alleenstaand zijn
> Een onder-modaal inkomen hebben
> In de GGZ-sector werken

Echter, zij weten de weg naar ondersteuning vaak niet te vinden en/of 
hebben daar geen financiële middelen voor.

Medewerkers met een onder-modaal inkomen lijken meer afhankelijk 
van hun directe omgeving. Zij noemen vaker hun vrienden/familie als 
belangrijkste hulpbron.

De financieel adviseur wordt vaker genoemd door medewerkers met:
> Een leeftijd van 50-55 jaar
> Een koophuis
> Een samenwonende partner 
> Een baan in de GGZ of Gehandicaptenzorg

Medewerkers die het afgelopen jaar wel informatie of 
ondersteuning hebben gezocht, noemen zijn/haar 

pensioenfonds(en), financieel adviseur en 
vrienden/familie als belangrijkste hulpbron.

Toch is er wel behoefte aan informatie of ondersteuning: 
28% heeft op dit moment behoefte aan ondersteuning op het 
gebied van zijn/haar huidige financiële situatie. 73% heeft op 
dit moment behoefte aan ondersteuning op het gebied van 

zijn/haar toekomstige financiële situatie.

Ondanks de vragen en zorgen heeft 
65% van de medewerkers het 

afgelopen jaar niet naar informatie 
of ondersteuning gezocht.



49% van de medewerkers vindt het goed als een werkgever 
ondersteuning biedt aan zijn werknemers. 

37% heeft er geen uitgesproken mening over. 
14% waardeert dat niet of weet het nog niet.

52% vindt dit getuigen van goed werkgeverschap. 
32% heeft er geen uitgesproken mening over. 

16% vindt dat niet of weet het nog niet.
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In hoeverre zou de werkgever 
kunnen bijdragen aan informatie 

of ondersteuning?De meeste medewerkers vinden het lastig om hier 
een voorstelling van te maken. Want hun 

werkgever biedt op dit moment geen 
ondersteuning. Toch zou ongeveer de helft van de 

medewerkers het (erg) waarderen als de 
werkgever dit wel zou doen.



Mede daarom geeft 80% aan op dit moment 
niet open te staan voor ondersteuning vanuit de 

werkgever

49% vindt dat de werkgever niks te maken heeft 
met zijn/haar persoonlijke financiële situatie. 

37% heeft daar geen uitgesproken mening over. 
14% vindt van wel of weet het nog niet.

Veel medewerkers zijn terughoudend 
vanwege de behoefte aan privacy. 

De perceptie leeft dat de werkgever 
inzicht krijgt in hun persoonlijke 

financiële situatie. 
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In hoeverre zou de werkgever kunnen bijdragen 
aan informatie of ondersteuning?



Medewerkers die op dit moment 
wel openstaan voor ondersteuning 

vanuit de werkgever, willen met 
name hulp bij onderwerpen die met 

pensioen te maken hebben.
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In hoeverre zou de werkgever 
kunnen bijdragen aan informatie of 

ondersteuning?

Als alleenstaande heb ik niemand om mee te sparren. Ik 
heb geen geld om advies te vragen. Het zou heel fijn zijn 

als mijn werkgever mogelijkheden biedt.

Genoemde onderwerpen voor ondersteuning vanuit de werkgever:
> Kan ik eerder met pensioen? (68%)
> Wanneer kan ik met pensioen? (60%)
> Hoeveel pensioen zal ik krijgen? (57%)
> Kan ik voor mijn pensioen minder gaan werken? (50%)
> Wat zijn de gevolgen van de lage rente voor mijn pensioen? (24%)
> Ga ik mijn pensioen überhaupt wel halen? (20%)
> Moet ik zelf meer geld sparen of beleggen voor mijn pensioen? (18%)
> Wat zijn de financiële gevolgen als ik ziek word of uitval? (16%)
> Kan ik (langdurig) verlof opnemen? (9%)
> Wat zijn de gevolgen van grote veranderingen (trouwen, scheiden, overlijden) op mijn 

pensioen? (8%)

Wanneer we een tweetal concepten voorleggen, kunnen medewerkers een betere voorstelling maken van mogelijke 
ondersteuning vanuit de werkgever. Dit maakt de medewerkers positiever en minder terughoudend. 



Medewerkers zijn vaker positief over de financiële coach wanneer zij: 
> 50-61 jaar zijn
> Alleenstaand zijn
> In de GGZ of WMD werken

Wat als de werkgever een 
onafhankelijke financiële
coach of digitale hulp-app 

zou aanbieden?
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De onafhankelijke financiële coach
48% van de medewerkers is positief over dit concept. 

40% heeft geen uitgesproken mening. 9% is negatief en 3% weet het nog 
niet. Van de groep die twijfelt geeft 42% aan het wel interessant te vinden 

als het gesprek face-to-face is, in plaats van telefonisch.

De digitale hulp-app
29% van de medewerkers is positief over dit concept. 45% heeft geen 

uitgesproken mening. 21% is negatief en 5% weet het nog niet.

Pluspunten
> Sparren met een professional
> Onafhankelijk van de werkgever
> Ook toegankelijk voor mensen met 

een lager inkomen

Aandachtspunten
> Sommigen vinden telefonisch 

contact niet prettig
> Twijfel of privacy echt gewaarborgd 

is

> Medewerkers van 50-55 jaar zijn vaker positief
> Medewerkers met een inkomen van 2x-modaal of hoger zijn beduidend minder positief
> Medewerkers met een onder-modaal inkomen zijn niet positiever dan andere groepen 

Pluspunten
> Overzicht en inzicht in je uitgaven
> Altijd beschikbaar en anoniem
> Hulp rondom toeslagen

Aandachtspunten
> Beveiliging van gegevens
> Privacy: wie zit hier achter?
> App geen fijn middel: te 

onpersoonlijk/afstandelijk


